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Kredsens fremtid! 

 
Kære medlemmer! 
 

Nogle af jer har måske undret jer over ikke at have fået det-
te blad tidligere. Men efter en vellykket forårsrejse til Assisi 
indså vi i redaktionen, at inden bladet blev færdig til udgivelse, så ville 
vi være tæt på sommerferien og vedtog derfor at udsætte udgivelsen til 
august. Men her er det så! 
 

En af de ting, som medlemmerne sikkert længes efter at høre om, er 
bestyrelsens mening om kredsens fremtid. Efter en grundig drøftelse på 
bestyrelsesmødet i juli var der enighed om at indstille til, at kredsen 
ophæves med udgangen af 2024, når vi behørigt har fejret 50 års jubi-
læum. På generalforsamling i 2024 vil forslaget herom blive sat til af-
stemning, og hvis medlemmerne bakker op, så vil der i henhold til ved-
tægten blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til at be-
kræfte (eller afvise) beslutningen. 
 

Når det er sagt, så skal lukningen ikke være det, som alt drejer sig om 
indtil da.  Indtil den sidste dag fortsætter vi ufortrødent med rejser og 
møder, bladudgivelse og alt det, som I kender Assisi-Kredsen for.  Der 
bliver i år som sædvanligt en rejse til Assisi til Frans-festen. Vi laver et 
besøg i Roskilde Domkirke og et efterårsmøde, hvor taleren bliver fol-
kekirkepræsten Simon Fuhrmann om den inspiration, som vi kan få fra 
den ortodokse kirke. Og også til næste år fortsætter møderne (årsmøde 
d. 25. februar) og rejserne - vi er foreløbigt ved at planlægge en rejse, 
hvor vi skal være i Assisi i pinsen. Programmet er med i dette blad. 
 

Fred og alt godt! 
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Vi mødes udenfor Domkirken lørdag d. 22. oktober kl. 10.30.  Her møder vi Paul 
Kofoed Christiansen (et af kredsens medlemmer og tidligere sognepræst ved Domkir-
ken), som vil vise os rundt og fortælle om kirken og om kongegravene og hvad der 
ellers er. 
Efter rundvisningen følges vi til en nærliggende café (Vivaldi), hvor vi spiser en let 
frokost sammen. 
Pris for besøg i kirken og frokost kr. 300.  
Transporten til og fra Roskilde sørger man selv for. 
Tilmelding er nødvendig til Marianne Plum (plum@assisi-kredsen.dk - 2028 2503) 
senest mandag d. 17. oktober. 

Rundvisning i Roskilde Domkirke 
22. oktober kl 10.30 
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Efterårsmødet afholdes i  
Vejleå Kirke, Ishøj Boulevard 1, Ishøj 
 

Vi begynder som sædvanligt med gudstjeneste i kirken kl. 11 og derefter går vi ned i 
menighedslokalerne for at spise frokost. 
Efter frokosten er der foredrag, som i år handler om den ortodokse kirke og om, hvil-
ken inspiration vi, som hører til den vesteuropæiske kristenhed kan få fra den.  
Deltagelse i efterårsmødet koster 150 kr. inkl. frokost og kaffe. 
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. 
Der er som sædvanligt muligt at købe bøger, kort m.m. i kredsens bogbod, bl.a. bogen 
om broder Theodor. 
 
Kirken ligger tæt på Ishøj St.  For bilister er der parkering i parkeringskælder ved kirken. Kør ind til rund-
kørslen ved Bilka  og tag første afkørsel. Kør forbi den udendørs parkeringsplads og følg vejen til den er 
drejet til venstre. Lidt længere fremme er der en grøn port til højre ind til kirkens parkeringskælder. Porten 
åbner automatisk. Læg i øvrigt mærke til skiltene. 

 

St. Antonius (en af ørkenfædrene) 
Koptisk ikon 

Efterårsmøde 
Lørdag d. 19. november  

Foredrag: Simon Fuhrmann:  
Visdommen fra ørkenen 
 

Ortodoks teologi er hentet ud af ørkenens visdom. Men 
hvad kan vi vestlige, moderne og lutherske kristne lære 
af ørkenmødre og -fædre og af de østlige kirkefædre? 
Simon Fuhrmann, præst i Midtjylland i Kjellerup og 
Levring kirker, vil i dette foredrag fortælle om, hvordan 
mødet med egyptiske og syriske ørkenklostre og østkir-
kens teologi har vist ham en vej, hvor foreningen med 
Gud i bøn og gudstjeneste ikke bare handler om den 
enkelte, men om hele verdens forvandling og forening 
med Gud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Simon  Fuhrmann 
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Rejsen med Assisi-Kredsen til Assisi  
 

27. maj til 4. juni 2022. 
 

Af Margrethe Brodthagen 

Vi mødtes alle 21 i god tid til afgang i 
Kastrup, og vi landede i Rom som plan-
lagt 13.40. Vi kørte fra Rom i egen bus og 
i højt humør. Himlen var grå og truende, 
og lyn og torden bragede omkring os på 
en del af turen. Vi ankom meget forsinke-
de og sultne til Assisi, da både uheld i 
trafikken (andres) og vejarbejde satte 
vores tålmodighed lidt på prøve. Vi kom 
lige til dejlig aftensmad og fik anvist go-
de værelser, og selvfølgelig gik vi på café 
og fik drinks inden sengetid! 
 

Næste morgen, efter den daglige gode 
start på dagen, andagt i søstrenes kirke, 
gik vi til San Francesco Basilikaen, og 

vores guide, Eva, gav os en fantastisk 
gennemgang af hele den store kirke.  
Efter frokost tur rundt i Assisi. Men den 
måtte afbrydes på grund af skybrud og 
torden. Vi søgte alle ly på et konditori, 
hvor vi vist forårsagede en del uro med 
vores mange ønsker om kage, kaffe, is 
mm. Om aftenen blev vi hos vores alcan-
tarine-søstre, hvor vi fortalte lidt om os 
selv og Gunnar fortalte om de steder, vi 
gik glip af om eftermiddagen. 
 

Vi holdt nadvergudstjeneste i kirken søn-
dag morgen. Vejret så godt ud, og vi gik 
(nogle kørte) alle til San Damiano, 1,5 
km fra Assisi. Stedet ligger meget smukt, 

Et lille hvil på vej mod San Damiano 
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og Gunnar fortalte om stedet, inden vi 
hver især gik gennem kirken og klosteret, 
hvor Frans  fik befalingen fra Gud om at 
genopbygge hans nedbrudte kirke, og 
hvor han skrev sin berømte solsang. Kor-
set, han knælede under, hænger nu i Santa 
Chiara kirken. Kopi i San Damiano. Re-
sten af dagen til fri disposition – med 
mulighed for messe eller vesper i en af 
kirkerne. Jeg deltog selv i meget smuk 
vesper i Santa Chiara kirken. 
 

Næste dag afgang mod La Verna, hvor vi 
skulle overnatte. Vi stoppede i San Sepol-
cro med besøg i museet, hvor vi så en 
smuk al fresco altertavle af Piero della 
Francesca. Lavtliggende by – det er aty-
pisk for området. Vi var nu i Toscana – 
etruskerland! Mod La Verna med skøn 
frokost på La Melosa! Vores gode chauf-
før skulle hele turen hjem til Assisi (100 
km) for at hente os igen dagen efter! La 
Verna ligger smukt i bjergrigt og skovrigt 

område. Vi deltog i tidebøn – smuk sang 
– og procession til stigmat-kapellet. Vi fik 
en rundvisning på hele området, men 
måtte søge ly for uvejr. På stedet findes 
nogle smukke keramiske altertavler af 
della Robbia – flest af Andrea della Rob-
bia. Aftenhygge efter aftensmaden: op-
læsning af Johs. Jørgensens oplevelser på 
La Verna for 100 år siden. Det hele var 
ledsaget af 2 slags likører – det gav en 
ekstra god stemning! 
 

Næste morgen gik turen videre til den 
lille by Montone. Her blev vi guidet rundt 
af Lene Brøndum, som i 5 år har boet i 
byen med sin familie. Byen er omgivet af 
høje mure og kan dateres tilbage til 1000-
tallet. Den er smuk og velholdt, men næ-
sten uden haver: det er der kun plads til, 
hvis et gammelt hus er faldet sammen 
eller revet ned. Byen er kendt for sine 
årlige skuespil, hvor 3 grupperinger i by-
en dyster mod hinanden om det bedste 

Mørke skyer over La Verna 
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spil om lokalhistorien. På det idylliske 
torv fik vi frokost: pizza og vin ad libi-
tum! Har aldrig fået bedre pizzaer og vin-
mærket ”ad libitum” gav ekstra god stem-
ning! Lige uden for byen besøgte vi kir-
kegården og derfra gik turen hjem til As-
sisi. Om aftenen nød vi den skønne udsigt 
over Assisis tage fra tagterrassen. 
  

Dagen derpå var der tur til Santa Maria 
degli Angeli, Porziuncula. Vi gik de 5 km 
i dejlige omgivelser ud af byen. Den lille 
Porziunculakirke inde i den store kirke er 
betagende og smuk. Efter en tiltrængt 
frokost hjemme i Assisi havde vi en efter-
middagstur til Johannes Jørgensens hus 
og Rocca Maggiore. Der var en fantastisk 
udsigt over byen. Efter aftensmad: fest 
med søstrene, som sang og dansede også 
med os andre. Vi sang: ”Nu går solen sin 
vej” oversat til italiensk! Gad vide, hvor-
dan det lød! En i vores gruppe holdt en 

fin tale for søstrene på italiensk. Til sidst 
fik vi et glas spumante og gik til sengs 
ved 23 tiden. 
Så gik turen til San Rufino, domkirken. I 
kirken findes Frans’ og Claras døbefont 
og et maleri, som beskriver Frans’ dåb. 
Indgangspartiet er prydet med 3 smukke 
rosetter – oculi – (oprindelig et solsym-
bol). Om den midterste roset ses de 4 
evangelist symboler. I museet findes den 
stensarkofag, som det siges, at Rufino 
blev lagt i – kirken er indviet til ham. Fra 
klokketårnet er der en fantastisk udsigt. 
Om eftermiddagen kørte vi op på Monte 
Subasio i 3 minibusser. Højt oppe lå folk i 
græsset og solede sig og en masse vilde 
heste græssede frit. Vi fandt vilde orkide-
er: horndrager. På vejen derop aflade vi 
besøg i Eremo delle Carceri, hvor Frans 

Assisi set gennem gitteret i San Rufinos klokketårn 

 
Fortsættes side 13 



9 

 



10 

 REJSE til ASSISI 
med Assisi-Kredsen 26. maj - 3. juni 2023 

 

På en Assisi-rejse med Assisi-Kredsen står Frans af Assisi selvfølgelig i centrum. 
Vi ser de steder, der var knyttet til hans liv.  Her nævner vi dem i den rækkefølge, 
de har i forhold til Frans’ liv (men af praktiske grunde oplever vi dem ikke nødven-
digvis i den samme rækkefølge). 
· Der er  Chiesa Nuova, som rummer resterne af det hus, som ifølge overleverin-

gen var Frans barndomshjem. 
· San Damiano, den lille kirke, hvor Frans hørte krucifikset tale til sig og der 

mødte tilskyndelsen til et anderledes liv. Dette er også stedet, hvor Clara og 
hendes søstre boede i mange år, indtil de efter Claras død fik det store kloster 
indenfor bymurene. 

· Rivotorto, hvor Frans og brødrene havde deres første tilflugtssted. 
· Santa Maria degli Angeli, hvor der inde i den store kirke ligger det oprindelge 

Portiuncula-kapel. Heromkring byggede de hytter, og her var deres samlings-
sted, når de ikke var på rejse for at forkynde glædens budskab. Her døde Frans 
også.  

· Eremo delle Carceri oppe på bjerget, hvor Frans og hans første ordensbrødre 
søgte stilhed og fællesskabet med Gud i bøn.  

· La Verna , klosteret i Toscanas bjerge, som er bygget der, hvor Frans modtog 
stigmaterne, korsfæstelsessårene i hænder og fødder og side. 

· San Franscesco-basilikaen, hvor vi finder Frans’ grav i krypten. Den rummer 

Tilmelding til 
REJSE til ASSISI forår 2023 

 
 

Tilmelding sker lettest ved at udfylde online-tilmeldingsskemaet på web-siden: 
www.assisi.dk/rejse/foraarsrejse.php 

Da stort set alle har gjort det de seneste år, så udlader vi skemaet her i programmet. Men 
det skal ikke forhindre nogle i at tilmelde sig på den gamle måde:  
Send et brev eller en e-mail til: 
Gunnar Bach Pedersen, Bjerggården 20,4.tv. 2635 Ishøj  - gbp@assisi-kredsen.dk 
Tilmelding skal rumme følgende oplysninger for hver enkelt deltager: 
- Navn (som skal svare til den form, det har i passet),  adresse, postnummer, by. 
- Telefonnummer og e-mail-adresse (hvis I har en) 
- Afbestillingsforsikring (300 kr pr. person) ja/nej. Enkelt- eller dobbeltværelse. 
- Desuden: Fødested og dato. Evt. Bonusnummer hos SAS. 
- Meddel desuden, hvis I har særlige behov med hensyn til mad, sygdom osv. 
Efter tilmelding får I et svar, om hvorvidt der er plads. Deri bliver I bedt om at indbetale 
depositum på kr 1000 pr deltager + evt. afbestillingsforsikring (300 kr.) Beløbet sendes til 
Assisi-Kredsen ved bankoverførsel til Reg.nr 0400 Konto 4016770359 
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også fantastiske kunstværker af Cimabue, Giotto og Pietro Lorenzetti.   
For slet ikke at nævne alle de andre oplevelser i den smukke lilleby Assisi og på 
ture ud af byen.   
 

Praktiske oplysninger om rejsen: 
 

Rejsen foretages med  direkte fly til Rom med SAS og retur. I lufthavnen hentes vi 
af en bus, som fører os resten af vejen til Assisi. 
Afrejse:   fredag d. 26. maj kl 11.05 fra Kastrup Lufthavn - Mødetid 2 timer før. (fly 
SK681) 
Hjemkomst:  lørdag d. 3. juni kl. 14 til Kastrup Lufthavn. (Fly SK682) 
Rejsens forløb: I Assisi bor vi i kloster tæt på Assisis centrum. Hver morgen starter 
vi dagen med en morgensang eller gudstjeneste i klosterets kirke. Og så skal vi i fæl-
lesskab besøge højdepunkterne i Assisi, herunder ikke mindst San Francesco-kirken, 
San Damiano og Santa Maria degli Angeli. Der bliver også en tur med taxi til Eremo 
delle Carceri og Subasio-bjerget. En længere tur med bus er planlagt til La Verna. Tit 
besøger vi også en af Umbriens historiske byer 
 

Rejsen ledes af: Gunnar Bach Pedersen og Michael Plum 
    

Pris:   kr 8.800  
Ved tilmelding betales et depositum på kr 1.000 pr deltager + evt. betaling for afbe-
stillingsforsikring (300 kr.). Restprisen indbetales senest 10. april.  Der fremsendes 
forinden supplerende oplysninger med påmindelse om betalingen. 
 

Prisen indbefatter: 
Flyrejsen mellem København og Rom og retur, og transport mellem lufthavnen og 
Assisi og fra Assisi til Rom.  
Indkvartering i beskedent dobbeltværelse med bad i kloster fra fredag d. 26. maj til 
lørdag d. 3. juni i Assisi.   
Helpension med vin til maden fra ankomsten til Assisi og til ankomsten til Rom på 
hjemrejsen. Der er ikke måltider inkluderet i flyrejsen. 
Udflugterne, som er anført under ”Rejsens forløb”. 
   

Ikke inkluderet i prisen 
Enkeltværelse kan fås for ekstra kr. 600. Enkeltværelsestillæg vil normalt være obli-
gatorisk for dem, der tilmelder sig alene. 
Afbestillingsforsikring ved sygdom kan fås for kr. 300. Man bør dog undersøge, om 
man har afbestillingsforsikring på anden vis. 
 

Afbestilling ved sygdom 
Ved afbestilling på grund af lægedokumenteret sygdom tilbagebetales rejsens fulde 
pris, hvis der er tegnet afbestillingsforsikring. Dog tilbagebetales betalingen for for-
sikringen ikke.  
 

Afbestilling i andre tilfælde: 
Ved afbestilling før 10. april betales depositum. Ved senere afbestilling betales rej-
sens fulde pris.  
Advarsel: 
Det gule Sygesikringskort dækker ikke mere i udlandet. Det blå EU-syge-
sikringsbevis kan fås ved henvendelse til borgerservice. Har du det, så kontroller, at 
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det stadig er gyldigt; det fornyes ikke automatisk. Det giver ret til lægebehandling i 
Italien på linje med italienske statsborgere. Men det dækker ikke fx hjemsendelse. Så 
der kan være behov for en supplerende forsikring, fx en årsrejseforsikring (som evt. 
også kan dække afbestilling på grund af sygdom). 
 

NB! Assisi har mange trapper og stejle gader, så man bør være godt gående. 
 

Adresse i Assisi: 
Casa di Accoglienza Madonna della Pace 
Via Bernardo da Quintavalle 16,  06081 Assisi(PG), Italia 
Tlf. 0039 075 81 23 37 
 
 

Rejsen arrangeres af ASSISI-KREDSEN i samarbejde med JTB 
Assisi-Kredsen er en økumenisk kreds med det formål at udbrede kendskabet til 
Frans af Assisi og i den forbindelse at arrangere rejser til Assisi.  
JTB  er et rejsebureau og medlem af rejsegarantifonden. 
 

I rejsen kan deltage: Medlemmer af Assisi-Kredsen. 
 

Assisi-Kredsens formand er: 
Gunnar Bach Pedersen, Bjerggården 20,4.tv., 2635 Ishøj 
tlf. 23 60 82 70 - gbp@assisi-kredsen.dk 
 

Assisi-Kredsens sekretær : 
Marianne Plum, Teglværksgade 3. 1.th. 2100 Kbh. Ø  
tlf. 20 28 25 03 - plum@assisi-kredsen.dk  
Hertil bl.a. henvendelse om indmeldelse i Assisi-Kredsen. 
 

Alle henvendelser om denne rejse sker til rejsens ledere: 
Gunnar Bach Pedersen og Michael Plum 
 
 

 
 
 

Med venlig hilsen og velkommen til Assisi 
 

 

                            La Verna               Portiuncula         San Francesco-kirken           

Gunnar Bach Pedersen 
      gbp@assisi-kredsen.dk 

tlf. 23 60 82 70 

Michael Plum  
mpl@smorumnet.dk 

tlf. 40 86 06 40 -  
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og hans brødre søgte stilhed og fred til 
bøn. Ved en gammelt stenalter sang vi 
”Dejlig er jorden”. I den charmerende by 
Spello besøgte vi et smukt kapel i kirken 
Santa Maria Maggiore med tre billeder: 
bebudelsen – fødslen – Jesus som 12 årig 
i templet, malet af Pinturicchio. Vi kørte 
til sidst til Rivotorto og så brødrenes al-
lerførste stenhytter, som er indbygget i 
byens kirke. 
 

Sidste dag var der endnu en fin tur rundt i 
Assisi: vi besøgte museet under byen, 
som viser en del af den  gamle romerske 
by. Dernæst til Santo Stefano kirken – en 
af byens ældste kirker – med smukke 
frescomalerier af Maria med barnet og 
den korsfæstede Kristus. (Kun arme og 
hoved bevaret). Derfra til San Giacomo, 
den brudte murs kirke fra 1000 tallet. Den 
ligger nær ved Jacobsporten ind til Assisi 
by. Sammen med kirken er et lille kloster. 
I kirken så vi et smukt al fresco maleri af 
Maria med barnet.  
Resten af dagen gik vi vores egne veje og 
besøgte måske for sidste gang et ynd-
lingssted inden aftensmad og aftenhygge 
på tagterrassen. 
 

Så var det afrejsedag. Der blev vinket 
farvel til vores søstre, som havde passet 
os så godt en hel uge: 3 måltider dejlig 
mad hver dag og hyggelig ”snak” og 
mange smil og stor venlighed. Vi nød 
også deres lille have og den rolige stem-
ning overalt.  
TUSIND TAK TIL ALLE ALCANTARI-
NESØSTRENE!! 
Vi kørte mod Orvieto – skulle besøge 
Rikke og Lorenzo på Castello di Monte-
giove. Et slot, som Lorenzo havde arvet, 
og gennem flere år været i gang med at 

restaurere. Vi fik rundvisning af dem beg-
ge, hørte om vin- og olivenproduktion, 
kvægdrift og skovdrift og 3 nyindrettede 
værelser til gæster, om mulighed for store 
fester i deres flotte sale mm. Vi sluttede 
med frokost og vinsmagning af deres 
egen vin. Vi ankom til Roms lufthavn i 
god tid og landede i Kastrup 22.45. Mens 
vi ventede på vores kufferter fik vi kram-
met – lidt corona-forsigtigt, stadigvæk – 
og sagt tak og farvel og måske på gen-
syn? Vemodigt efter så fine dage sammen, 
hvor vi alle fik snakket godt med hinan-
den.  
 

En helt særlig tak til Gunnar og Michael 
for en fantastisk indholdsrig tur! Veltilret-
telagt og omsorgsfuldt og trygt.  
 

TUSIND TAK! 
 

Margrethe Brodthagen. 

Rejseberetning, fortsat 
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26. februar 2022 / mp 
 
Generalforsamling 2020 i Assisi-Kredsen, Vejleå Kirke,  
lørdag d. 26. februar 2022  
 
Gunnar Bach Pedersen bød velkommen til Assisi-Kredsens generalforsamling 2022. 
Dagsorden var udsendt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr.108. 
 

Ad. 1. Valg af dirigent. Her blev Eva Rungwald valgt med akklamation. 
Eva Rungwald takkede for valget og startede med at konstatere, at generalforsamlin-
gen var lovlig indkaldt. Alle formalia var i orden. 
 

Ad. 2.  Eva Rungwald gav derefter ordet til Gunnar Bach Pedersen for formandens 
beretning.  
Gunnar Bach Pedersen fortalte om årets gang i kredsen, om rejser, ture og møder.  
Formandens beretning blev godkendt med akklamation.  
Beretningen bringes i kommende nr. af ”Nyt fra Assisi-Kredsen”. 
 

Ad. 3.  Debat om kredsens fremtid. Gunnar fremlagde situationen, som den tegner sig 
dags dato. Der er dags dato 200 medlemskaber = ca. 225 medlemmer. Der er siden 
nytår kommet 19 nye medlemmer i alt. Samtidig slettede vi omkring 27 medlemmer, 
der var i restance. En mulig lukning kunne være med festlig markering af 50 år i 
2024. 
Rejserne er stadig pæn tilslutning til. Men rejselederne kan det komme til at knibe 
med, især italiensktalende. Vi ser gerne en gejstlig og en italiensktalende, som rejsele-
dere. Det kan vi pt., men de bliver jo også ældre. 
 

Fra debatten: Det er rejserne, der bærer Kredsen, rejserne er hjerteslaget. – Er 2 rejser 
nødvendige hvert år? Måske ikke, men der er stadig pæn tilslutning – Er det nødven-
digt med præst og italiensk kyndig? Svar fra deltager: På rejser er vi ofte flere, der 
kan italiensk og vil kunne træde til på stedet. Svar: Det bør / skal være blandt rejsele-
derne, der er en italiensk kyndig, det er vigtigt af praktiske grunde, men også for fæl-
lesskabet med de lokale, fx søstrene, vi bor hos. – De unge må kunne engageres? De 
er jo ivrige omkring økologi, CO2, men har de lyst til vores rejser og deres indhold? 
Her må svaret nok være et nej. – Hvad tænker bestyrelsen om lukning? Vil I lukke 
nu? Nej, ikke planen. Hvis vi ville det, havde vi nok ikke genopstillet, men vi må se 

Referat af generalforsamling 
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realistisk på fremtiden. 
Konklusion: Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan 
kredsen skal fortsætte. 
 

Ad. 4.  Regnskabet 2021 (bragt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr. 108) blev gennemgået 
af Mette Holm. 
Der var herefter tid til spørgsmål til kasserer og regnskab. 
Regnskabet blev herefter godkendt med akklamation.  
 

Budget 2022 (bragt i ”Nyt fra Assisi-Kredsen” nr. 108) blev gennemgået af kassere-
ren. 
Budget blev godkendt med akklamation.  
 

Ad. 5.  På valg i år Marianne Plum, Susanne Gram Larsen og Gert Ryom-Hansen.  
Gert Ryom-Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Johan Petersen.  
Alle tre valgt med akklamation.   

Ad. 6.  Valg af suppleant. Ellen Gylling er på valg og villig til genvalg. Der skal des-
uden vælges ny, som erstatning for Johan Petersen, som nu er i bestyrelsen. Bestyrel-
sen indstiller Hans Jensen til den ledige post. 
Ellen Gylling genvalgt og Hans Jensen valgt med akklamation. 
 

Ad. 7.  Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller Karin Mortensen. 
Karin Mortensen blev genvalgt med akklamation.  
 

Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen indstiller Brita Bülow.. 
Brita Bülow blev genvalgt med akklamation. 
 

Ad. 8. Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen.  
 

Ad. 9. Eventuelt. Intet at bemærke. 
 

 
          



16 

I år er det så lykkedes igen at holde vores 
årsmøde på det vedtægtsbestemte tids-
punkt. Sidste årsmøde måtte vi jo udsky-
de og afholde i forbindelse med efterårs-
mødet i november. Lad os håbe, at situati-
onen nu er ændret så meget, at vi ikke 
længere skal operere med aflysninger og 
udsættelser. 
 

Endnu værre end med årsmødet gik det 
dog med forårsrejsen i 2021. Den måtte 
lige som begge rejser det foregående år 
aflyses. Så der har været mange af med-
lemmerne, som blev skuffet, da de endnu 
engang ikke kunne komme til Assisi. 
Det første arrangement i kredsens regi 
sidste år var en endagstur til Svendborg. 
Her fik vi lejlighed til at se den første af 
tre statuer af en gråbroder, som var rejst 
på stedet for byens nu forsvundne franci-
skanerkloster. En del af inventaret fra 
klosterkirken fik vi dog set under et besøg 
i Thurø Kirke. Naturligvis skulle vi jo 
også besøge Johs. Jørgensens mindestuer. 
Vi fik ovenikøbet serveret kaffe i digte-
rens dagligstue. 
 

Det var så en stor glæde, da vi igen kunne 
komme til Assisi på den traditionsrige 
efterårsrejse, som bl.a. rummer festlighe-
derne i anledning af Frans’ helgendag. 
Pandemien satte dog sit dæmpende præg 
på festen, den store procession gennem 
byen og uddelingen af olivengrene var 
aflyst for ikke at give anledning til smitte-
spredning. Og turen var naturligvis i det 
hele taget præget af de foranstaltninger, 
som vi også kender herhjemmefra med 
afstand, mundbind og afspritning. 

Og så sluttede vi året med efterårsmøde 
den 20. november. Der rendte vi ind i det 
problem, at det dejlige lokale, som vi 
mødes i her i dag, endnu ikke var god-
kendt til ibrugtagning. Så vi måtte begyn-
de i kirken og så flytte til andre lokaler, 
som det heldigvis ikke lå så fjernt. Ud 
over den forsinkede generalforsamling, 
tog Poul Erik Skammelsen og Birgit Bel-
ling i ord og billeder os med på deres 
pilgrimsvandring i det franciskanske 
Umbrien – med en indledning om pil-
grimsvandringens historie i den kristne 
kirke. 
 

På generalforsamlingen blev Gunnar 
Bach Pedersen, Frederik Hjerrild og Eva 
Rungwald genvalgt til bestyrelsen.  
På generalforsamlingen tog vi også hul på 
en samtale om kredsens fremtid. Tilsiger 
aldersfordelingen i kredsen og i bestyrel-
sen at vi måske skal lukke kredsen? – fx 
efter at have fejret vores 50-års jubilæum 
i 2024? Eller skal vi fortsætte med en 
større eller mindre omlægning af kred-
sens arbejde? Der var en livlig samtale, 
som både afspejlede en vemodig tilslut-
ning til en lukning og en ivrig vilje til at 
kæmpe for kredsens fortsættelse. Også pr 
mail er der fremkommet adskillige syns-
punkter – også med forslag til ændring af 
vores aktiviteter og med tilbud om at give 
en hånd med. Vi regner med at denne 
samtale skal fortsætte på dette møde, og 
vi har afsat et særligt punkt på dagsorde-
nen til denne drøftelse. 
 

Med hensyn til medlemmer, så er der lige 
nu 200 medlemskaber, men da en del af 

Assisi-Kredsens årsberetning for 2021 
 

v. formanden Gunnar Bach Pedersen 
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dem omfatter par, så er der 249 personer, 
der er medlemmer af kredsen. Da vi hav-
de efterårsmødet, var der 221 medlems-
skaber. Men en del måtte vi ved årsskiftet 
desværre tage afsked med, fordi de på 
trods af påmindelser havde ”glemt” at 
betale deres kontingent. 
 

Medlemstallet er altså svagt faldende, det 
skyldes nok til dels de begrænsede aktivi-
teter i corona-nedlukningen. Vi har af 
samme grund også set en mindre tilslut-
ning til efterårsmødet, end vi er vant til. 
Samtidig har der været stor opbakning og 
opmuntrende henvendelse fra mange 
medlemmer om, hvor knyttede de er til 
Assisi-Kredsen. Et medlem ringede og 
sagde, at hun ikke kom med til Assisi 
igen p.gr.a alder og helbred. Men det måt-
te endeligt ikke opfattes på den måde, at 
hun skulle meldes ud af foreningen – un-
der ingen omstændigheder! Kredsen får 
dog også hele tiden nye medlemmer, i år 
(2022) er der 19, der har meldt sig ind.  
Med den påtvungne mindre rejse- og mø-
deaktivitet har vi stadig holdt kontakt til 
medlemmerne gennem Nyt fra Assisi-
Kredsen, som er kommet med tre numre i 
2021, samt med opslag på vores face-
bookside, hvor også en del medlemmer 
slår ting op, som de synes har interesse 
for os andre. Der er også en del, der læser 
med uden at være medlemmer af kredsen. 
Desuden er der sendt julehilsen og påmin-
delser om de arrangementer, der har væ-
ret. De er sendt som e-mail til de med-
lemmer, som vi har e-mail-adresse på. 
Det er en ekstra begrundelse for at vi får 
jeres mailadresse i vores medlemskarto-
tek. 
 

Noget, som bør nævnes i denne årsberet-
ning, selvom det på ingen måde er kred-
sens fortjeneste, er, at der midt på året 
udkom en bog om kredsens gode ven og 

tidligere bestyrelsesmedlem, broder The-
odor. Den er til salg i vores bogbod og 
kan anbefales. 
 

Bestyrelsen har passet sit arbejde, selvom 
det første bestyrelsesmøde i 2021 måtte 
aflyses og de nødvendige sager måtte 
klares pr mail. Men når vi mødes, er det 
en blanding af varetagelse af kredsens 
forhold og godt samvær. Og også i år har 
jeg som formand grund til at sige tak for 
godt og positivt og muntert samarbejde i 
bestyrelsen.  
Der skal lyde en særlig tak for indsatsen i 
bestyrelsen til Gert Ryom-Hansen. Han 
har meddelt, at han ikke stiller op til gen-
valg denne gang. 
 

Uanset drøftelser om fremtiden, så er der 
indtil videre ingen ændringer i kredsens 
aktivitetsniveau. I 2022 bliver der to As-
sisi-rejser – den første 27. maj – 4. juni. 
På efterårsrejsen 30. september – 8. okto-
ber er der indtil videre stadig en del plad-
ser. (Det var der dengang, men det er ikke 
længere tilfældet!) 
Desuden planlægges der en endagstur i 
oktober med besøg i Roskilde Domkirke 
(ændret til 22.oktober i stedet for d. 29., 
som der står i sidste nummer af bladet) 
og et efterårsmøde d. 19. november. 
 

Fred og alt godt! 
 

Gunnar Bach Pedersen 
formand 
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Martin Bergsøe holdt foredrag med ud-
gangspunkt i sin bog: En røst i ørkenen. 
Det er en bog, der handler om Johannes 
Jørgensen liv (1866-1956) men særligt 
koncentreret om hans religiøse (katolske) 
forfatterskab. 
 

Johannes Jørgensen er vokset op i et kri-
stent hjem i Svendborg og som 16-årig 
rejste han fra Svendborg for at blive stu-
dent og senere læse teologi. 
 

Han havde et melankolsk sind, der præge-
de ham hele livet. Da han kom til Køben-
havn, begyndte han at udvikle radikale 
socialpolitiske synspunkter. I den forbin-
delse førte det ham ind i kredsen af kunst-
nere og til et liv i kultureliten med Georg 
Brandes i spidsen og venskabet med æg-
teparret Stuckenberg, hvor han kom til at 
markere sig, går med de røde faner og får 
et andet syn på livet. 

 

Fra sine tidligste år viste han en stærk og 
følsom forkærlighed for poesien, hvor 
han kunne udtrykke sine drømme og føl-
somme iagttagelser, og resten af livet 
forblev det en fremtrædende udtryksmåde 
for ham. - Længsel gjorde ham til digter. 
 

Under en rejse kommer han til Luzern i 
Schweiz, hvor han får en åbenbaring. Han 
oplever et stærkt lys og hører sang i kir-
ken, præsten velsigner og han føler sig fri 
for syndige tanker, han føler sig draget, 
det er den 24.6, der er fest for Johannes 
Døberen, alt dette gjorde et uudsletteligt 
indtryk ham. 
 

For Johannes Jørgensen kom mødet med 
den unge jøde, sølvsmeden Mogens Bal-

lin, der var konverteret til katolicismen, 
til at betyde meget for ham. De besøgte 
sammen Assisi 1894. Det blev begyndel-
sen til hans interesse for Frans. 
 

Det nære venskab til Mogens Ballin og 
mødet med den hellige Frans udløste da 
endelig det skifte i hans sind, som 
i 1896 førte til hans overgang til katolicis-
men og et afgørende vendepunkt i hans 
forfatterskab. 

Johannes Jørgensen forlod i 1913 sin ko-
ne og deres 7 børn efter et problematisk 
ægteskab. Som katolik kunne han ikke 
indgå nyt ægteskab, men da Amalie døde 
i 1935 indgik han et nyt ægteskab med 
den østrigskfødte Helena Klein. 

Mette Holms notater ved  
Martin Bergsøes foredrag 

Mindeplade på Johs. Jørgensens hus i Assisi 
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Han blev æresborger i Assisi 1922 og i 
Svendborg 1936 samt dr.phil. h.c. ved 
Universitetet i Louvain 1927. Desu-
den Ridder af Dannebrog 1920 og Kom-
mandør af 2. grad 1926. 

Efter anden verdens krigens slutning rej-
ste han tilbage til Assisi, men alderen var 
begyndt at tynge ham. I 1952 flyttede han 
tilbage til Svendborg, hvor byen havde 
tilbudt ham fri æresbolig i hans barn-
domshjem i Fruestræde. 

Johannes Jørgensen døde den 29. 
maj 1956 næsten 90 år gammel og blev 
begravet på byens kirkegård. 

Efter Johs. Jørgensens konversion til ka-
tolicismen så han målet med sin digter-
gerning helt anderledes. Han skiftede fra 
moderne lyriker til en forfatter, som øn-

skede at skildre katolske helgener, både 
de mere kendte som Frans og Birgitta af 
Vadstena, men også en lang række min-
dre kendte. Ofte er det blevet sagt, at han 
skiftede fra at skrive for et dansk læsende 
publikum til et udenlandsk i den katolske 
verden. Men Martin Bergsøe var overbe-
vist om, at Johs. Jørgensen hele tiden så 
sine landsmænd som dem, han i første 
række rettede sit forfatterskab imod. 

Som afslutning – blot til info. Assisi-
Kredsen havde udflugt til Svendborg den 
25. september 2021, hvor vi bl.a. besøgte 
Johannes Jørgensens æresbolig og blev 
trakteret med eftermiddagskaffe i daglig-
stuen. En meget mindeværdig oplevelse. 
 
 
 

Væggen over Johs. Jørgensens seng i mindestuerne i Svendborg 
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Susanne Gram Larsen 
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Eva Rungwald 
Løvevej 10, 2610 Rødovre 
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Johan Petersen 
Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby  
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